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Mormonova knjiga  
kot osebni vodič

V najduhovnejših trenutkih si vsi močno želimo 
vrniti domov in živeti z Bogom. Bog nam je dal 
dar, ko je njegov ljubljeni Sin kot naš Odrešenik 

za nas začrtal pot in nas učil, kako ji slediti. Dal nam je 
preroke, da nam kažejo pot. Prerok Joseph Smith je po 
navdihu prevedel zapis prerokov, in sicer Mormonovo 
knjigo. To je naš zanesljivi vodič na poti domov k Bogu.

Joseph Smith je o tej dragoceni knjigi rekel: »Bratom 
sem povedal, da je Mormonova knjiga najpravilnejša 
od vseh knjig na Zemlji in da je sklepnik naše vere in 
človek bo prišel, če bo živel po njenih navodilih, Bogu 
bliže kakor s katerokoli drugo knjigo.« 1

Nauki, ki jih najdemo v Mormonovi knjigi, so Božje 
zapovedi. Nekateri so Odrešenikove neposredne 
zapovedi, ki nam jih je dal po svojih prerokih, o tem, 
kaj naj delamo in kaj naj postanemo. Mormonova knjiga 
nam daje Odrešenikov zgled, zato da bi poglobili vero 
in odločneje spolnjevali njegovo zapoved, da mu bomo 
sledili. V knjigi je veliko Kristusovih naukov, ki naj bi 
nas vodili. Sledi primer iz Druge Nefijeve knjige:

»[ Jezus je] človeškim otrokom [rekel]: Sledite mi. 
Zatorej moji ljubljeni bratje, mar lahko sledimo Jezusu, 
ne da bi bili voljni spolnjevati Očetove zapovedi?

In Oče je rekel: Pokesajte se, pokesajte se in se krstite in 
se krstite v imenu mojega ljubljenega Sina.« (2 Ne 31:10–11)

V knjigi je jasno napisano, da moramo prejeti Svetega 
Duha, ki je krst z ognjem, da nam bo pomagal ostati 
na tesni in ozki poti. Uči nas, da moramo vselej moliti 
v Kristusovem imenu in se ne naveličati, in če bomo to 
delali, nam je obljubljeno: »Zatorej si morate še naprej 
prizadevati s stanovitnostjo v Kristusu, s popolnoma 
svetlim upanjem in z ljubeznijo do Boga in vseh ljudi. Če 
si boste zatorej še naprej prizadevali, ko se boste gostili 
s Kristusovo besedo, in vztrajali do konca, glejte, tako 
govori Oče: Imeli boste večno življenje.« (2 Ne 31:20)

V Mormonovi knjigi v čudovitem govoru kralja 
Benjamina piše, kaj pomeni imeti rad Boga in vse ljudi. 
Če bomo z močjo odkupne daritve in zvesto poslušnost jo 
Božjim zapovedim spremenili svojo naravo, nas bo 
navdajala Božja ljubezen (gl. Moz 4:1–12).

Mormonova knjiga nam tudi zagotavlja, da se v tem živ
ljenju lahko tako prečistimo, da si ne bomo več želeli delati 
hudega (gl. Moz 5:2). To upanje nam na poti vliva pogum in 
tolažbo, ko nas Satan skuša in nam jemlje pogum.

Vsakič, ko v Mormonovi knjigi preberem četudi le nekaj 
vrstic, čutim, da se mi je pričevanje okrepilo, da ta knjiga 
izpričuje resnico, da Jezus je Kristus, da mu lahko sledimo 
domov in da lahko s seboj vzamemo tiste, ki jih imamo 
radi. Zame je to knjiga vseh knjig. To je Božja beseda.

Molim, da bomo mi in vsi tisti, ki jih imamo radi, iz 
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nje črpali vsak dan. V imenu Jezusa Kristusa pričujem, 
da je to pravi vodič.

OpOmba
 1. Gl. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith 2007, str. 64.

PrEdlogi za PoučEvanjE iz sPoročila

 »Ko pri vsakem poučevanju kot vir uporabljamo svete 
spise in besede prerokov poslednjih dni, prite-

gnemo duha, ki nam pričuje. ‘to našemu poučevanju 
daje božjo moč, da ljudi prepričamo’ (gl. NaZ 11:21)«. 
(Teaching, No Greater Call, 1999, str. 51) preberite glavne 
točke sporočila predsednika eyringa, vključno z izjavo 
Josepha Smitha o mormonovi knjigi. družinske člane 
spodbudite, naj povedo, kako jim življenje po naukih iz 
mormonove knjige pomaga, da se zbližajo z bogom.

»Ko se učenci pogovarjajo o načelih iz svetih spisov, 
razvijejo veščine, ki jih potrebujejo za osebno preuče-
vanje svetih spisov.« (gl. Teaching, No Greater Call, str. 
54) preberite verze, ki se na to sporočilo nanašajo, in 
poiščite načela, ki jih učijo, in se o njih pogovorite.

mladi
moja mormonova knjiga
Hillary Holbrook

Ko je predsednik gordon b. Hinckley (1910 – 2008) 
avgusta 2005 člane Cerkve pozval, naj mormonovo 

knjigo preberejo do konca leta, sem si obljubila, da jo 
bom prebrala v celoti. Zgodbe iz mormonove knjige 
sem poznala, vendar je nikoli nisem zares prebrala. 
odločila sem se, da bom obljubo držala.

Učili so me, naj svete spise udejanjam in se z njimi bolj 
poistovetim. Ko sem brala, sem na rob strani zapisala 

glavno sporočilo nekega odlomka. ponavljajoče se besede 
in izraze sem poudarila tako, da sem jih podčrtala.

ob imenih v svetih spisih sem pripisala svoje, da sem si 
lažje zapomnila, da je božja beseda drugim lahko namen-
jena tudi meni. Na primer v drugi Nefijevi knjigi 2:28 sem 
svoje ime pripisala takole: »in sedaj [Hillary], želel bi, da bi 
se [ozirala] k velikemu posredniku in [prisluhnila] njegovim 
velikim zapovedim.« bolj sem se poistovetila z mormonovo 
knjigo, bolj sem se veselila vsakodnevnega branja.

Z vsakodnevnim branjem so moje molitve postale 
iskrene in osebne. lahko sem se osredotočala na šolo in 
sledila navdihu duha, naj se z drugimi spoprijateljim. Zadnji 
dan v letu sem z branjem mormonove knjige zaključila.

takrat sem razumela pomembnost branja vse 
mormonove knjige skupaj z drugimi svetimi spisi in to 
želim narediti še večkrat v življenju.

otroci
vodič, ki nam pomaga priti domov

Kako bi se počutili, če bi se izgubili in ne bi našli poti 
domov k družini? ali bi bili srečni, če bi lahko sledili 

nekomu, ki bi vam kazal pot? predsednik eyring pravi, 
da je mormonova knjiga kot vodič, ki nam pomaga, da 
se bomo lahko vrnili domov k nebeškemu očetu.

Sledi nekaj, kar je zapisano v mormonovi knjigi, kar 
nam pove, kaj naj delamo, da se bomo lahko vrnili domov. 
preberite naslednje odlomke: 2 Ne 31:10, 11, 20. pod vsako 
spodnjo povedjo zapišite pravilni verz iz mormonove 
knjige. enega od verzov boste morali uporabiti dvakrat.

pokesajte se in se krstite.
imejte svetlo upanje.
imejte radi boga in vse ljudi.
Hodite za Jezusom.
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odgovornost za vzgojo 
odraščajočega rodu
Sporočilo preučite in se o njem, kot bo primerno, pogovorite s sestrami,  
ki jih obiskujete. Zastavite vprašanja, ki bodo sestre okrepila in zaradi  
katerih bo Društvo za pomoč dejavni del vašega lastnega življenja.

Iz svetih spisov: Prg 22:6; Ef 6:4;  
En 1:1; Al 53:20–21; 56:47; 57:27.

brez vzgoje bi bil odraščajoči rod 
lahko v nevarnost, da bi postal 

kot tisti, ki je opisan v šestindvajsetem 
poglavju Mozijeve knjige. Veliko mla
dih ni verjelo običajem svojih očetov 
in so se ločili od vernih ter so takšni 
tudi ostali. Tudi naš odraščajoči rod 
se lahko oddalji, če ne bodo razumeli 
svoje vloge v načrtu nebeškega Očeta.

Kaj je torej tisto, kar bo odrašča
joči rod varovalo? V Cerkvi učimo 
odrešilna načela in ta načela so 
družinska načela, načela, ki bodo 
odraščajočemu rodu pomagala, da 
bodo ustvarili družino, jo poučevali in 
jo pripravili na uredbe in zaveze – in 
nato bo naslednji rod učil naslednjega 
in tako naprej. 

Starši, voditelji in člani Cerkve ta 
rod pripravljamo za Abrahamove 
blagoslove in tempelj. Odgovorni 
smo, da smo zelo jasni glede glavnih 
točk nauka, ki ga prinaša razglas  
o družini. Materinstvo in očetovstvo 
sta večni vlogi in odgovornost. Vsak 
od nas nosi odgovornost za bodisi 
moški oziroma ženski del načrta.

Ta nauk lahko učimo v vsakršnih 
okoliščinah. O zakonski zvezi in 

družini moramo govoriti spoštljivo. 
Z našim zgledom lahko odraščajoči 
rod prejme veliko upanje in razume
vanje – ne le z besedami, ki jih govo
rimo, temveč tudi s tem, kako se 
počutimo in kakšnega družinskega 
duha izžarevamo. 
Julie B. Beck, generalna predsednica 
Društva za pomoč

Iz naše zgodovine
Predsednik Gordon B. Hinckley 

je na generalni konferenci Društva 
za pomoč, 23. septembra 1995, 
sestram dejal: »Živimo v nemirnem 
svetu s spreminjajočimi se vrednot
ami. Kričeči glasovi kličejo po enem 
ali drugem in izneverijo s časom 
preizkušena načela obnašanja.« 1 
Predsednik Hinckley je nato ses
tram, Cerkvi in navsezadnje tudi 
ljudem vsepovsod predstavil razglas 
»Družina: Razglas svetu«.

V letih, ki so sledila, je bil ta pre
roški dokument preveden v številne 
jezike in bil razposlan voditeljem 
po vsem svetu. Državljane in vladne 
uslužbence poziva, naj »spodbujajo 
tiste ukrepe, ki so bili zasnovani, 
da ohranjajo in krepijo družino kot 
osnovno enoto družbe« 2.

Kaj lahko naredim?
1. Kako lahko sestram pomagam, 
da bodo uporabljale razglas 
»družina: razglas svetu« in 
odraščajoči rod vzgajale v skladu 
z njim? razglas jim lahko daste 
in jim pomagate, da bodo 
prepoznale in označile tiste 
odlomke, ki najmočneje učijo 
ključne nauke.

2. Kako lahko vzgajam 
odraščajoči rod? razmislite 
o tem, da bi ponudili pomoč 
članom v oddelku, veji, družini 
ali skupnosti, ki bi jim vaša 
pozornost in ljubezen lahko 
koristili.

Več o tem lahko preberete na 
www.reliefsociety.lds.org.

vera • družina • pomoč
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Razglas je za svete iz poslednjih 
dni postal temelj prepričanja  
o družini, izjava, ki se je lahko okle
nemo in vemo, da z udejanjan
jem njenih naukov krepimo svojo 
družino in dom.

OpOmbe
 1. Gordon B. Hinckley, Stand Strong against  

the Wiles of the World, Ensign, nov. 1995, 
str. 99.

 2. Gl. Družina: Razglas svetu, Liahona,  
okt. 2004, str. 49.


